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Tisková zpráva 
Inspirativní návštěva Žitavy přinesla další 

impulzy pro přeshraniční spolupráci 

Novoročnímu setkání s primátorem partnerského města Žitava předcházela návštěva dvou školských 

zařízení v okrajové části Hirschfelde, kam docházejí také české a polské děti. 

Inspirace k dalšímu prohloubení vzájemné spolupráce Liberce a Žitavy byla jednoznačným závěrem 

novoročního setkání s primátorem partnerského města Arndem Voigtem, kterého se na žitavské 

radnici zúčastnila liberecká delegace v čele s primátorkou Martinou Rosenbergovou a náměstkem Jiřím 

Šolcem. 

A protože jednou z oblastí spolupráce je školství, byly první zastávkou liberecké delegace mateřská a 

základní škola v okrajové části  Hirschfelde, kde má česko-německé partnerství nepřehlédnutelné 

výsledky. Do Mateřské školy Bummi, která je partnerským zařízením liberecké školky Motýlek, totiž 

v současnosti dochází pět českých dětí a od září 2014 přibydou dvě české děti i v základní škole. 

Náměstka Jiřího Šolce při návštěvě hřála srdečná atmosféra a mile jej potěšil fakt, jak podobná 

jsou německá školská zařízení těm českým. Například na základní škole byl rozdíl v podstatě jen 

v množství a kapacitě odborných učeben, což je podle starosty Žitavy Arnda Voigta dáno přísnými 

saskými pravidly. Příjemným zjištěním pak bylo, že na otázku, zda už někdy byly v Liberci, reagovaly 

německé děti lesem zvednutých rukou, přičemž spousta z nich byla schopná mluvit o konkrétních 

místech. 

„Ve vzájemné spolupráci, za kterou jsem rád, budeme pokračovat mimo jiné i tím, že budeme hledat 

některou naši základní školu vhodnou pro další rozvíjení partnerských vztahů. Žijeme v jednom regionu 

a hranice nás v této době rozhodně nerozdělují. A dobrá znalost cizího jazyka se v životě samozřejmě 

hodí,“ komentoval náměstek primátorky Jiří Šolc. 

Při návštěvě žitavské radnice pak libereckou delegaci čekalo překvapení v podobě dvojjazyčné výstavy 

k partnerství Liberce a Žitavy, které trvá již od roku 1973 a neustále se prohlubuje. V dubnu 2012 

dokonce vzniklo Memorandum o spolupráci statutárního města Liberec s městem Žitava, kdy se obě 

strany dohodly na užší spolupráci v oblasti cestovního ruchu, sportu, kultury, vzdělávání a práce 

s dětmi. 

Primátorka Martina Rosenbergová v závěru návštěvy poděkovala primátorovi Arndu Voigtovi za 

pozvání a za další inspiraci. „Každá z těchto návštěv je pro mě inspirací a impulzem k dalším věcem, o 

které bych se chtěla zasadit v našem městě, a to jak ve školství a kultuře, tak například v sociální 

oblasti. Krom jiného je v Žitavě dobře vidět, jak jednoduše, ale přitom zajímavě, se dá vymyslet a 

připravit výstava,“ konstatovala primátorka. 
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